Projekts “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”
(Nr. DCI-NSA ED/2009/202-219)

Daugavpils Vienības pamatskola uzsākusi darbu Izglītības attīstības centra (IAC)
īstenotā projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”.
Projekta pieteikumus IAC bija iesniegušas 88 skolas, bet projektā bija plānota tikai 9
skolu iesaiste. Latgales reģionu projektā pārstāvēs 2 komandas- Daugavpils Vienības
pamatskolas, kā arī Viļakas pamatskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas komanda.
Projekta pirmā ziemas/pavasara skola norisinājās Siguldā no 10.-13.martam, taču viss
projekts tiks īstenots divu gadu laikā. Projekta dalībskolas, mācoties un aktīvi darbojoties,
meklēs atbildes uz jautājumu: kā dzīvot labāk labākā pasaulē?
Projekta mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības informētību par globālo jeb attīstības
izglītību un sekmēt tās integrēšanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā, iesaistot
izglītības jomas pārstāvjus, jauniešus, viedokļu līderus vietējā sabiedrībā un medijus.
Galvenās projekta aktivitātes ir :
• projekta komandas darbs
• attīstības izglītības tēmas izpēte
• attīstības izglītības Ziemas skolas Latvijā 2010.un 2011.gadā
• attīstības izglītības aktivitātes/akcijas Latvijas reģionu skolās un vietējās kopienās
• projekta informatīvā un izglītojošā darbība: izvērtēšana un materiālu sagatavošana
• pētījums par attīstības izglītības tēmas izpratni un ietekmi
• projekta publicitāte
Katras komandas sastāvā ir 5 pedagogi, 2 skolēni un 2 sabiedrības pārstāvji. Daugavpils
Vienības pamatskolas komanda ziemas/pavasara skolā Siguldā darbojās šādā sastāvā:
projekta koordinatore skolas direktore E.Zdanovska, direktores vietnieces izglītības jomā
Ē.Locika un M.Baklāne, skolotājas A.Plotka, O.Ostrovska, 7.b klases skolnieces E.Drelinga
un O.Lavrinoviča, skolēnu vecāku un sabiedrības pārstāves D.Bērtiņa un E.Drelinga.
Seminārā komanda iepazinās ar plašu jautājumu loku par attīstības izglītības būtību,
uzsāka plānot aktivitātes skolā un sabiedrībā.
Attīstības izglītība ir platforma domām, sarunām un darbiem par ilgtspējīgu attīstību,
globalizācijas ietekmēm, starpkultūru attiecībām un komunikāciju, godīgām attiecībām starp
dažādām pasaules valstīm, attīstības sadarbību.
Daugavpils Vienības pamatskolas projekta komanda ir priecīga par iespēju piedalīties
projektā. Siguldas seminārā gūtās atziņas jau esam sākuši īstenot ikdienas darbā.
Vairāk par projektu varat lasīt mājas lapā: www.skolaskasateliti.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas (EK) projektu programmas „Non-State Actors and Local
Authorities in Development - Public awareness and education for development in Europe” ietvaros ar Eiropas
Savienības finansējumu un Sorosa fonda - Latvija līdzfinansējumu. Par šī materiāla saturu pilnībā atbild
Izglītības attīstības centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

(Informācija sagatavota, izmantojot IAC materiālus)
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